
Цивільне право 

Завдання до контрольної роботи 

 

Варіант №1. 

1. Поняття цивільного права як галузі права. Предмет та метод цивільно-правового 

регулювання суспільних відносин. 

2. Об'єкти патентного права. Зміст суб'єктивного патентного права. 

3. Скласти договір купівлі-продажу або поставки. 

 

Варіант № 2.  

1. Акти цивільного законодавства, їх система. Дія актів цивільного законодавства у часі, 

просторі та за колом осіб. 

2. Об'єкти авторського та суміжного права. Зміст суб'єктивного авторського та суміжного 

права. 

3. Цивільно-правовий договір: поняття та зміст. 

 

Варіант № 3. 

1. Співвідношення загального і спеціального законодавства. Аналогія закону і аналогія 

права. 

2. Поняття та види права спільної власності. Здійснення права спільної власності. 

3. Скласти договір міни або ренти. 

 

Варіант № 4. 

1. Поняття та зміст цивільних правовідносин. Класифікація цивільних правовідносин. 

2. Право користування чужим майном як речове право. 

3. Порядок укладення договорів, зміни та розірвання договору. 

 

Варіант № 5. 

1. Поняття та значення підстав (юридичних фактів) виникнення, зміни та припинення 

цивільних правовідносин. Юридичний склад. Класифікація юридичних фактів. 

2. Способи захисту права власності. 

3. Правові наслідки порушення зобов'язань. 

 



Варіант № 6. 

1. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків. 

2. Право власності на землю (земельну ділянку). 

3. Скласти договір довічного утримання (догляду) або спадковий договір. 

 

Варіант № 7. 

1. Поняття права на захист цивільних прав та інтересів. 

2. Набуття та здійснення права власності. 

3. Скласти договір завдатка або договір поруки. 

 

Варіант № 8. 

1. Поняття фізичної особи. Правоздатність фізичної особи. 

2. Право власності на житло. 

3. Зобов'язальне правовідношення (зобов'язання). 

 

Варіант № 9. 

1. Цивільна дієздатність фізичних осіб, зміст та її види. 

2. Здійснення та захист особистих немайнових прав. 

3. Право на комерційне найменування та право на торгівельну марку. 

 

Варіант № 10. 

1. Поняття, цілі та значення опіки та піклування. 

2. Поняття, зміст та види особистих немайнових прав. 

3. Право володіння чужим майном як речове право. 

 

Варіант № 11. 

1. Поняття, ознаки та види юридичних осіб. 

2. Поняття строку і терміну, їх значення та види. Обчислення строків. 

3. Поняття та зміст права власності. 

 

Варіант № 12. 

1. Порядок створення юридичної особи. 



2. Поняття, підстави виникнення та види представництва. 

3. Забезпечення належного виконання зобов'язань: поняття та види. 

 

Варіант № 13. 

1. Речі як об'єкти цивільних прав, їх класифікація. 

2. Чинність правочину. Тлумачення змісту правочину. Недійсність правочину. 

3. Цивільно-правова відповідальність: поняття, умови, види. 

 

Варіант № 14. 

1. Товари, роботи та послуги як об'єкти цивільних прав. 

2. Поняття, ознаки та види правочинів. 

3. Поняття права інтелектуальної власності. 

 

Варіант № 15.  

1. Позовна давність. Обчислення та перебіг, зупинення та переривання перебігу строків 

позовної давності. 

2. Захист права інтелектуальної власності. 

3. Скласти довіреність. 

 


